
 

 

 

 

 

ДО 

„ТИ енд ТИ“ ООД,  ЕИК – 128622048, с управител Иван Димитров Иванов,   седалище  и 

адрес на управление: Държава: Република България, Област: Ямбол, Община:Тунджа, Населено 

място: с.Веселиново, п.к.8632, бул./ул. СТОПАНСКИ ДВОР № 2А  

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 

 

Уважаеми Господин управител, 

Във връзка с проведена процедура по реда на чл. 74 от ЗОП  и извършена от комисията,  

назначена със Заповед № 380/09.11.2020 г. на Директора на „СИДП ДП Шумен класация  за 

определяне на изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка, чрез „открита 

процедура” с обект на поръчката – услуга и доставка и предмет на изпълнение: „Възстановяване 

на щети по горите  от горски пожари, природни бедствия  и катастрофични събития по 

подмярка 8.4 от мярка 8 - “Инвестиции в развитието на горските райони и подобряване 

жизнеспособността на горите“,  съгласно одобрена техническа спецификация в държавни 

горски територии от териториалния обхват на СИДП ДП Шумен за срок до три години 

считано от датата на сключване на договора в периода 2020 г. – 2021 г.; 2021 г. – 2022 г. ; 2022 

г. – 2023 г. от Обект №1 обособена Позиция № 3 - ДГТ от 244,725 дка в териториалния обхват 

на ТП ДЛС Тервел и ТП ДГС Генерал Тошево; с  У И Н  в  РОП  –  0 27 11 - 20 20  -01 3 3 ,  

о ткри та  с   Р еш ени е  №1 9 / 06 .10 . 20 20 г . (р ег  № в  ЦА ИС - F65 00 7 - 2020-

009601/ 06 .1 0 . 20 20 г ) , и  в л яз ло  в  сил а  Решение № 27 от 30.11.2020. на директора на СИДП 

ДП – Шумен за класиране на участниците и избор на изпълнител на горепосочената процедура, 

като определен за изпълнител, Ви уведомяваме, че следва да предприемете действия за сключване 

на договор за обществена поръчка със СИДП ДП – гр. Шумен в предвидения срок по чл.112, ал.7, 

т.2 от ЗОП. 

При сключване на договора следва да представите пред СИДП ДП Шумен изискуемите 

документи по чл. 58, ал.1 от ЗОП, а именно: 

1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ – за управителя на търговеца - за обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ от НАП - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ от Община Шумен - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

4. УДОСТОВЕРЕНИЕ от Община Тунджа - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

5. УДОСТОВЕРЕНИЕ от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - за 

обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 

6. УДОСТОВЕРЕНИЕ от Агенцията по вписванията - за обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 

1 от ЗОП. 

7. ДОКУМЕНТ за учредена в полза на СИДП ДП Шумен банкова гаранция за или 

застраховка  за сума в размер на 19752,44лв за  изпълнение на договора със срок на валидност 

един месец след крайния срок за извършвани на дейностите обявен от Вас в техническата оферта,  

или документ за внесена по посочената в документацията банкова сметка на СИДП ДП Шумен на  

сума в размер на 19752,44лв като парична гаранция за изпълнение на договора . 

8.УДОСТОВЕРЕНИЕ  от банки или наличие на застраховка "Професионална 

отговорност" или годишните финансови отчети или техни съставни части, когато 

публикуването им се изисква съгл. законодателството на съответната държава  или 

справка за конкретния оборот попад ащ в сферата на поръчката  за последните три 

приключили финансови години  или посочване на адреса на електронен сайт с 

осигурен безплатен неограничен достъп на който са публикувани съответните 



 

данни или друг документ съгласно националното законодателство н а определения 

за изпълнител участник, удостоверяващ изпълнението на изискването за 

минимален конкретен оборот от 30  000лв за последните три приключили 

финансови години.  

9.ДОКУМЕНТИ доказващи извършените услуга и/или доставка на  изпълнен поне един 

договор с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката 

10. СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, който ще изпълнява поръчката с приложени документи 

доказващи професионалната им компетентност за - 1 (едно) лице, регистрирано по реда на чл. 235 

от ЗГ, за дейността по чл. 233, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, или еквивалентна за съответната 

държава където е регистриран кандидата и  2 (две) лица, притежаващи професионална 

компетентност, за работа със специализирана селскостопанска и горска техника притежаващи 

свидетелства за правоспособност за една от категориите: Твк, или ТвкЗ, или Твк-Г.  

11. ДЕКЛАРАЦИЯ за инструменти, съоръжения и техническо оборудване което ще се 

използва при изпълнение на поръчката с приложени към нея:  

 За трактори, самоходна горска техника и многофункционална горска техника:  

 Документи за регистрация на техниката по реда на Закон за регистрация и контрол на 

земеделската и горска техника – заверени копия.  

 Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ или Областна дирекция 

„Земеделие“, съгласно Наредба № 3 от 03.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на 

техниката по ЗРКЗГТ(Обн.- ДВ, бр. 11 от 09.02.2016 г., в сила от 09.02.2016 г) – заверени копия; 

 За прикачния инвентар: 

 заверено копие от талон за първоначална регистрация пред КТИ или  Областна дирекция 

„Земеделие“, съгласно ЗРКЗГТ. 

 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ…..(п)… *(Заличена информация (подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 

2016/679.) 

 

Директор на СИДП ДП-Шумен 
 

 

 

ЕГ/ЕГ 

 

 

 


